GULF OF FINLAND RACE
13. – 14.9.2014 KILPAILUKUTSU
Avomeriveneiden ORC - ja LYS -luokkien kauden 2014 ranking -sarjojen päätösviikonloppu
purjehditaan 13. - 14.9.2014 Suomenlahdella Helsingin edustalla ja C – radalla Merisataman
saarien läheisyydessä..
Järjestäjät
Merenkävijät ry ja EMK ry
Tukisatama ja veneiden säilytys
Särkkä, Helsingissä Kaivopuiston edustalla
Veneet voivat saapua Särkälle perjantaina 12.9. Avomerikilpailun lähtöön lauantaina veneet voivat
tulla vapaasti omista kotisatamistaan, mutta lauantain ja sunnuntain välisen yön niiden tulee olla
Särkällä niille varatuilla paikoilla.
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n voimassa olevia kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä sekä
Avomeripurjehtijat ry:n (AMP) ProSailor Offshore ORC ranking 2014 (ORC luokissa) ja LYS
ranking 2014 (LYS-luokissa) kilpailujen sääntöjä.
Kilpailukelpoisuus
Veneellä on oltava voimassaoleva ORC -mittakirja tai FinLYS -mittaluku ja sen on oltava
luokkasääntöjen määräämässä kunnossa ja katsastusluokkansa mukaisesti varustettuna.
Voimassa oleva mittakirja ja ilmoitus miehistön lukumäärästä on toimitettava ilmoittautumisen
yhteydessä.
Veneen päällikön tulee ORC -luokissa olla kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittanut AMP:n jäsen
ja LYS -luokissa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) jäsenseuran jäsen. Myös jäsenyys
vastaavassa ulkomaisessa yhdistyksessä kelpuutetaan.
Tasoitukset
ORC -luokissa tuloslaskentamenetelmänä on ”W/L kiinteä tuuli ja määritetty rata”.
Ilmoittautuminen ja maksut
Ilmoittautuminen Merenkävijät ry:n verkkosivulla www.merenkavijat.fi tai tapahtumasivulla
www.gulfoffinlandrace.fi viimeistään 5.9.2014. Jälki-ilmoittautumisten takaraja on 10.9.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksettavat osallistumis- ja illallismaksut:

Pakettihinta:

Ennen 28.8.

Ennen 5.9.

Viim. 10.9.

Luokassa ORC 1

400 €

450 €

500 €

Luokat ORC 2 ja LYS 1

325 €

375 €

425 €

Luokat ORC 3 ja LYS 2

250 €

300 €

350 €

Pakettihintoihin sisältyvät venepaikka Särkällä 12. – 14.9. sekä illanvieton illallinen yhdellä
ruokajuomalla ja yhteysveneen ylikulkumaksut koko miehistölle (ORC luokissa mittakirjan
mukainen miehistömäärä, LYS 1 luokassa 7, LYS 2 luokassa 5).
Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös ilman pakettihintaa. Samassa yhteydessä myytävien
illalliskorttien hinta on 25 € ja ne tulee maksaa yhdessä ilmoittautumismaksun kanssa.
Illalliskortteja voi ostaa myös miehistöjen vieraille ja sponsorien edustajille.
Ilmoittautumismaksu:

Ennen 28.8.

Ennen 5.9.

Viim. 10.9.

ORC 1

180

220

320

Muut luokat

150

200

300

Maksu viitteellä 2014 3200 8 tileille:
Nordea
Sampo

FI75 1271 3000 0077 69 tai
IBAN: FI42 8000 1100 3067 04

Viestikentässä on ehdottomasti oltava veneen purjenumero sekä kipparin ja hänen seuransa
nimi sekä illalliskorttien lukumäärä. Ilmoittautuminen on virallinen vasta kun maksut on suoritettu.

Aikataulu
Pe 12.9.

klo 16.00

Veneet voivat tulla Särkälle

La 13.9.

klo 09.55

Ensimmäisen avomeripurjehduksen varoitusviesti

Su 14.9.

klo 08.55

Ensimmäisen LYS matkapurjehduksen varoitusviesti

klo 09.55

Ensimmäisen ORCi ratapurjehduksen varoitusviesti

Su 14.9. Varoitusviestiä ei anneta klo 15.00 jälkeen.
Ma 15.9. Palkintojenjako EMK:n paviljongissa Haukilahdessa

Purjehdusohjeet
Purjehdusohjeet on saatavilla 10.9. sivulla www.gulfoffinlandrace.fi, ja ne lähetetään
ilmoittautuneille veneille myös sähköpostilla.
Purjeiden käyttöä koskevat määräykset
Kilpailulautakunta voi myöntää veneelle luvan käyttää purjeita, joissa on muita kuin omia
purjenumeroita, ei kuitenkaan toisen kilpailuihin osallistuvan veneen numeroita. Tästä on tehtävä
anomus kilpailulautakunnalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Ratakilpailujen rata-alue ja matkakilpailujen lähtö
Rata-alue C Hernesaaren ja Sirpalesaaren/Liuskasaaren edustalla. Matkakilpailujen lähtö
tapahtuu samalta rata-alueelta. Katsojilla on mahdollisuus seurata ratakilpailuja Merisataman
edustan saarista (mm. Särkkä, Sirpalesaari ja Liuskasaari).
Ratakilpailujen vararatana on G Santahaminan ja Isosaaren välissä. Särkältä itä-kaakkoon matkaa
on n. 4 mpk.
Matkakilpailujen maali on Särkän ja Suomenlinnan välisessä salmessa.
Vakuutukset
Veneiden tulee olla vastuuvakuutettuja esinevahinkojen osalta min. 250.000 € ja
henkilövahinkojen osalta min. 500.000 € arvosta.
Vastuuvapaus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai
henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen
aikana tai sen jälkeen.
Lisätietoja
toimisto@merenkavijat.fi, Pekka Lopmeri 040 5130 888 ja Sami Teräsvirta 0400 628 636

13.9.2014 kello 19.00 ”Gulf of Finland Race Sailor´s Party”
Purjehtijoiden yhteinen illanvietto Ravintola Särkänlinnassa
Ohjelmassa on avomerikilpailun luokkien nopeimpien veneiden
palkitseminen, elävää musiikkia sekä illallisbuffet, johon sisältyy
TERVETULOAalkusalaatit, lämmin ruoka, jälkiruokakahvi sekä ruokajuomaksi
olut tai kaksi kaatoa viiniä. Muut juomat on hinnoiteltu
Merenkävijöiden erittäin edullisilla jäsenhinnoilla.

